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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

5ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 008/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Dezesseis dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze às dezenove horas na sede da 

Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador 

Anderson de Oliveira o qual fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela ordem: 

Anderson de Oliveira, Irineu Ferreira Camilo, João Laerte Bovino, Jucimar Périco, Nelço 

Bortoluzzi, Daizi Camello, Laertes Carador Moreira, Milton Rodrigues da Silva e Oséias de 

Oliveira. O Sr. Presidente verificando quórum legal, deu inicio aos trabalhos da hora do expediente 

convidando a Secretária  ad-hoc Luana Cristina Moretti para que proceda a leitura da ata anterior 

para sua devida apreciação. A seguir o Sr. Presidente passa para os trabalhos da hora do expediente. 

Deram entrada as seguintes matérias: Mensagem nº 009/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 009/2015 que 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento de 2015 e da outras providencias. Aceito pela entrada, aprovado por unanimidade em 

regime de urgência. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Ofício nº 011/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal, 

Sr. Irio Onélio de Rosso Em atenção ao disposto na Instrução Normativa nº 104/2015 expedida pelo 

TCE-PR, encaminhando cópia da Prestação de Contas referente o Exercício de 2014 do Fundo de 

Previdência dos Servidores Públicos do Munícipio de Rio Bonito do Iguaçu – FUNPRERBI. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício nº 037/2015 – Gabinete subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Em resposta aos Ofícios nº 012 e 016/2015 referente aos 

Contratos de Repasses nº 815318/2014; 808827/2014; 814213/2014. Comunica-se o plenário 
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arquiva-se. Ofício nº 039/2015 – Gabinete subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando CD e relação em papel contendo e relacionando os documentos para instruir 

processo de prestação de contas 2014. Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício nº 040/2015 – 

Gabinete subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Em resposta ao Ofício nº 

019/2015 referente a um possível convenio destinado á execução da bora do Centro do Idoso. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Comunicados nº CM019045/2015, CM019046/2015, 

CM019047/2015, CM019048/2015, CM019049/2015 e CM019050/2015 Ministério da Educação – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Informando as seguintes liberações de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, respectivamente: Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola Municipal do 

Campo Irmã Dulce - PDDE –parcela 001 - no valor de R$ 1.890,00; Associação de Pais Mestres e 

Funcionários da Escola Municipal do Campo Paulo Freire - PDDE –parcela 001 - no valor de R$ 

3.120,00; Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola Municipal do Campo Herbert de 

Souza - PDDE –parcela 001 - no valor de R$ 2.450,00; Associação de Pais Mestres e Funcionários 

da Escola Municipal do Campo Chico Mendes - PDDE –parcela 001 - no valor de R$ 2.510,00; 

Associação de Pais Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos - PDDE –

parcela 001 - no valor de R$ 4.100,00; Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola 

Municipal do Colégio Estadual de Pinhalzinho - PDDE –parcela 001 - no valor de R$ 2.540,00; 

Associação de Pais Mestres e Funcionários do CEMEI Pedacinho do Céu - PDDE –parcela 001 - no 

valor de R$ 2.130,00. Comunica-se o plenário arquiva-se. Solicitação nº 003/2015 subscrita pelo 

Vereador Irineu Ferreira Camilo Solicita para que através da secretaria responsável, seja feito 

serviço de Micro Bacia, na estrada que dá acesso entre as propriedades dos Srs. Gilberto José 

Camargo e Claudio Camargo, Comunidade de Centro Novo, Assentamento Marcos Freire. Aceito 

pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Solicitação nº 004/2015 subscrita pelo 

Vereador João Laerte Bovino Solicita para que de acordo com as normas legais de Trânsito seja 

executada a construção dos seguintes quebra-molas: I – Em frente ao CERBI, na rua XV de 

novembro do lado de baixo (lado esquerdo), nas proximidades da rua que dá acesso a creche – 

paralelo ao que já está construído na rua de cima; II - Em frente a Super Creche, na rua Joanita 

Kruger - Loteamento Drabecki. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. 

Parecer nº 005/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável á 

tramitação do Projeto nº 005/2015. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer 

nº 006/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do 

Projeto nº 006/2015. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 007/2015 

subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto nº 

007/2015. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 008/2015 subscrito 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto nº 008/2015. 

Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Nada mais havendo na matéria de 

expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Deram entrada as seguintes 

matérias: Solicitação nº 003/2015 subscrita pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo Solicita para que 

através da secretaria responsável, seja feito serviço de Micro Bacia, na estrada que dá acesso  entre 

as propriedades dos Srs. Gilberto José Camargo e Claudio Camargo, Comunidade de Centro Novo, 

Assentamento Marcos Freire. Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. Solicitação nº 

004/2015 subscrita pelo Vereador João Laerte Bovino Solicita para que de acordo com as normas 

legais de Trânsito seja executada a construção dos seguintes quebra-molas: I – Em frente ao 

CERBI, na rua XV de novembro do lado de baixo (lado esquerdo), nas proximidades da rua que dá 
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acesso a creche – paralelo ao que já está construído na rua de cima; II - Em frente a Super Creche, 

na rua Joanita Kruger - Loteamento Drabecki. O Vereador João Laerte Bovino justificou seu pedido 

dizendo que já os fez em anos passados, mais não foram concretizados pelo Executivo, então está 

fazendo novamente para ficar claro que sua parte está fazendo, pois há muitas reclamações de pais 

de alunos e de moradores destas regiões por causa da velocidade que os veículos trafegam nesta 

área escolar. Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. Nada mais havendo na matéria 

de discussão única e votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Deram entrada 

as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 005/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a efetuar alterações na Lei Municipal nº 1.038/2013 de 02/10/2013. 

Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 

006/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 

alterações na Lei Municipal nº 1.066/2014 de 25/06/2014. O Vereador Nelço Bortoluzzi esclareceu 

que este projeto se adequou a um projeto do orçamento já aprovado na ultima sessão. Que são 

pequenos ajustes que precisam ser feitos no orçamento. Aprovado por unanimidade encaminha-se 

para segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 007/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 

que Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento de 2015 e da outras providencias. O Vereador Irineu Ferreira Camilo frisou que como 

vereadores é preciso fiscalizar mais o Executivo, principalmente aonde envolve dotações 

orçamentárias, deu como exemplo a seguinte situação: estamos no inicio do ano, mês de março, e o 

Executivo Municipal encaminha um projeto para abertura de crédito adicional no valor de 

seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais, citou que no mínimo está faltando 

planejamento pela atual gestão, e que é preciso fiscalizar mais, pois há um descontrole muito grande 

já no inicio do ano. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. 

Projeto de Lei nº 008/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar convenio com a entidade que especifica e da outras providencias. O Vereador 

João Laerte Bovino frisou que todos os projetos de repasse para as entidades foram aprovados por 

esta Casa de Leis, mais o Sr. Prefeito Municipal não está fazendo o repasse para as mesmas, 

indagou que os valores estão atrasados desde o ano passado, mais que os vereadores estão fazendo a 

sua parte, citou a entidade APAE, Casa Familiar Rural, S.O.S, e que o projeto desta entidade S.O.S. 

foi aprovado semana passada mais até agora não foi feito o repasse para a mesma e que este que 

está sendo aprovado no momento para a entidade do Centro dos idosos, não sabe quando será 

repassado e nem se será repassado. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda 

discussão e votação. Nada mais havendo em primeira discussão e votação, passa os trabalhos da 

ordem do dia da matéria de segunda discussão e votação. Deu entrada as seguintes matérias: Projeto 

de Lei nº 003/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Dispõe sobre a adequação salarial dos 

professores com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. Aprovado por unanimidade Faça-se 

a lei. Projeto de Lei nº 004/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 1.081/2014 de 11 de dezembro de 2014 e dá outras providencias. Aprovado por 

unanimidade Faça-se a lei. Nada mais havendo em segunda discussão e votação, passa-se para 

matéria de terceira discussão e votação. Nada havendo em terceira discussão e votação, passa-se a 

palavra livre: O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença de todos, disse que sobre o 

remanejamento, analisando o projeto de lei chegou á conclusão que a maioria dos valores estão 

direcionados para a secretaria de educação. Disse que a titulo de informação esteve na Linha 

Bartoski aonde fez várias solicitações para que fossem reparadas as estradas desta região, mas que o 

mesmo foi sacrificado pelos moradores chegando ao local, pois, a patrola esteve no local e fez 
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apenas o reparo de uma estrada, esclareceu que esta estrada necessitava também de reparos, mais 

que já que a patrola estava no local poderia ter feito o reparo de todas as necessárias, pois a situação 

está realmente precária nesta comunidade. Frisou que vai conversar com o Secretario para tentar 

que o mesmo encaminhe a patrola para fazer o serviço em todas as estradas. Agradeceu ao 

secretario pelos serviços já prestados através de suas solicitações, mas a cobrança ainda é grande. O 

Vereador Laertes Carador Moreira agradeceu a presença de todos, e reforçando as palavras do 

Vereador Nelço Bortoluzzi sobre as estradas disse que é preciso ser feito um levantamento por parte 

do secretario responsável para ver quais estradas são prioridades, pois com certeza não 

conseguiriam fazer reparos em todas, apesar de o prefeito achar que as estradas estão boas. Frisou 

que sobre rumores que ouviu que o Município irá fazer a exposição, em sua opinião é preciso 

dinheiro para fazer um evento deste tamanho, e na situação em que o Município se encontra isso 

não seria viável, e que no momento há prioridades como, por exemplo, as estradas do Município. 

Indagou sobre as licitações, dizendo que deveria haver um acordo para que todas as empresas 

participassem principalmente empresas locais, e não que apenas uma fosse beneficiada. Citou a 

empresa mercado Baratão que ganhou uma licitação no valor de um milhão, cento e cinquenta reais, 

citou também produtos com valores exorbitantes, disse que a situação está complicada no 

Município, lembrou que havia falado sobre o deslocamento de carros oficiais da prefeitura 

beneficiando meia dúzia de pessoas, mais que a prefeitura continua fazendo isso, como exemplo, 

levando pessoas para fazer concursos em outros municípios. Disse que não sabe o que está 

acontecendo se o Executivo perdeu o respeito pela população, frisou que não adianta trazer o 

prefeito para fazer uso da tribuna e deixar por isto mesmo, disse que está á disposição da comissão. 

O Vereador Nelço Bortoluzzi disse que a respeito do levantamento, um pessoal fez este orçamento 

para uma estrada mestra da quantia de calcário que seria usado, e que ficaram de voltar, mais não 

retornaram e a população está questionando. O Vereador Oseias de Oliveira agradeceu a presença 

do público onde destacou duas formas de politica, sendo uma apoiando a administração de forma 

incondicional e outra de forma oposicionista. Citou a vinda do Sr. Prefeito, quando em sua presença 

o mesmo foi ponderado em sua fala, pois acreditou não ser necessário ataca-lo, valorizou o trabalho 

da Comissão dizendo que vereador só é valorizado quando fiscaliza e faz criticas. Lembrou quando 

no passado derrubou uma licitação do ex-prefeito de coxa sobre coxa, mesmo desta forma era 

criticado por fazer o trabalho de um vereador. Frisou que é difícil ser vereador nessas horas, pois 

em suas visitas em comunidades do interior ao esclarecer qual é realmente a função do vereador 

geralmente não é compreendido, destacou até professores, pessoas de cultura mais elevada não 

entendem oque é legislar. Lembrou novamente a dificuldade do vereador chamando a atenção de 

todos os nobres, citou o momento politico sendo critico e desacreditado em todos os setores, 

comentando os valores investidos e licitados na educação, frisou os problemas enfrentados nas 

escolas com a merenda escolar, pedindo para ter acompanhamento sobre estes gastos. Parabenizou 

o trabalho do servidor Neninho onde está a frente do Departamento e Transporte o qual enfrenta 

inúmeras dificuldades, diante disso, pediu para que as comissões que estão fiscalizando mostrem 

para o povo quem trabalha quem faz o certo e quem está fazendo errado, pois se declarou da base 

do Sr. Prefeito e do mesmo partido mas não apoiará falcatruas, caso contrário abandonará a vida 

política.  O Vereador Irineu Ferreira Camilo disse que hoje fazendo uma análise á nível de país, de 

estado e de Município dá vergonha de dizer que é político, por causa da corrupção que está 

acontecendo, lembrou-se das palavras do Vereador Laertes Carador Moreira no dia das 

manifestações que estavam os professores e caminhoneiros na frente do banco do Brasil, e disse que 

faz dele as palavras do nobre par. Frisou que acompanhou o pronunciamento do Ministro de Justiça 
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José Eduardo Cardoso aonde disse que agora vai tomar providências, que vai acabar com a 

corrupção. O Nobre par indagou que precisou os servidores do estado paralisarem tudo, correrem 

atrás dos seus direitos, para o Ministro dizer que vai fazer alguma coisa. Frisou sobre as palavras do 

vereador que falou anteriormente que vai contar com a experiência do mesmo, que espera contar 

com o mesmo quando necessário e que o seu voto seja contra a corrupção e que vai cobrar isso do 

Nobre par Oseias de Oliveira. Disse que faz parte da Comissão que está relacionada ao processo das 

máquinas, e que vão conversar para tomar as medidas cabíveis necessárias, indagou que ao 

ministério público já foram feitas cinco denuncias e de nada adiantou. Relatou que recebeu uma 

informação sobre uma operação de policiais rodoviários que estavam localizados em frente ao posto 

amigão, e que só estavam parando caminhões que estavam a caminho das cooperativas, o mesmo 

disse que se deslocou até o local e viu que havia apenas caminhões parados no local, disse que os 

policiais foram extremamente grosseiros dizendo que não estavam parando apenas os caminhões, o 

nobre vereador se identificou como vereador e disse que o mesmo iria ficar no local fiscalizando, 

frisou que o executivo precisa conversar com os policiais a respeito a disso. Disse que sobre as 

palavras do vereador Nelço Bortoluzzi sobre as máquinas terem se deslocado até a Comunidade de 

Linha Bartoski, o mesmo também foi avisado e foi conferir que realmente as máquinas fizeram o 

serviço em apenas uma estrada na localidade, e voltaram sem fazer as outras estradas que são de 

extrema necessidade também, pediu autorização ao Nobre Par Nelço Bortoluzzi para entrar com 

uma solicitação na próxima sessão juntamente com o vereador para fazer um serviço na estrada da 

casa da dona Maria da Luz, pois segundo informações da mesma fazem mais de dez anos que a 

patrola não faz serviços nas estradas. Agradeceu a presença de todos e disse que como citou o 

Vereador Oseias os vereadores estão fazendo o serviço que os compete, mais que a população 

precisa entender que esse serviço é de fiscalizador, e que a execução é por parte do executivo. O 

Vereador João Laerte Bovino agradeceu a presença de todos e disse que como os outros disseram, 

os vereadores estão sendo muito cobrados, pois se o executivo faz um serviço ruim, isso prejudica 

também aos vereadores, generalizou todos os setores políticos. O vereador concordou com as falas 

do nobre par quando citou que cancelou a licitação do ex-prefeito sobre a coxa sobre coxa, disse 

que o trabalho dos vereadores é desta forma, sempre procurando ajudar a população, citou uma 

frase do ex-presidente da Republica Fernando Henrique Cardoso dizendo: Quem não cuida os 

centavos não faz um milhão, com esta frase assemelhou fatos dentro da administração de Rio 

Bonito do Iguaçu. Destacou também rumores sobre a festa Exporio dizendo que em breve o 

Executivo enviará para a Câmara de Vereadores um Projeto com valores expressivos para que os 

nobres pares autorizem ou não o evento, mas segundo o próprio vereador acredita que os vereadores 

não aprovaram o referido projeto e certamente criticas e retaliações cairão sobre os vereadores que 

não aprovarem, esclareceu futura decisão diante da crise financeira que o próprio prefeito divulga, 

que desta forma será a decisão dos vereadores trabalhando pensando no bem da população. O 

Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença de todos, e relatou sobre a fala do Vereador Irineu 

Ferreira Camilo sobre os policiais, e disse que o mesmo teve informações que os policiais estavam 

parando de novo apenas os caminhões na localidade de Campo do Bugre. O Vereador Anderson de 

Oliveira disse que pela manhã se reuniram com o pessoal da educação que estão discutindo o plano 

municipal de educação que são as metas para os próximos dez anos, disse que os vereadores Milton 

Rodrigues da Silva e Irineu Ferreira Camilo estavam presentes, disse que todos estão convidados 

para participar de uma reunião segunda feira dia vinte e três, ás oito horas na associação comercial 

para darem sequencia aos debates sobre esse plano. Relatou sobre uma reunião juntamente com o 

secretario de segurança pública do Paraná Fernando Francischini á respeito do CONSEG, disse ser 
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uma ferramenta muito importante para conseguir recursos para o Município, pois a Câmara ficou 

responsável pela criação desse conselho, convidou a população para participar na quarta- feira dia 

dezessete, ás nove e meia da manhã para discutir sobre este conselho. Esclareceu que a respeito da 

Comissão, o nobre par foi o relator do trabalho feito a respeito dos gastos com as máquinas, o 

trabalho foi feito e apresentado em plenário, mas a comissão não vai parar por ai, vai se reunir e 

protocolar uma denuncia no Ministério Público, assim como foi feito a respeito da Amarok. Frisou 

que caso haja interesse dos Vereadores, os mesmos podem montar uma CPI, que é necessário pelo 

menos três vereadores para fazer o pedido e protocola-lo, disse que a Câmara está a disposição para 

o debate a respeito da CPI, Frisou que os vereadores irão sempre fiscalizar, e que a comissão está 

fazendo o trabalho de acordo com o correto. Agradeceu a população pela presença. Não havendo 

mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão convocando todos os 

Vereadores para a sessão ordinária do dia vinte e três de março do ano de dois mil e quinze, na sede 

da Câmara Municipal às dezenove horas. Esta ata foi lavrada por mim, Luana Cristina Moretti, 

secretária ad-hoc, que assino com os demais presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


